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Beste ouders / verzorgers en kinderen
We hebben weer een heerlijke vakantie achter de rug. Misschien voor een aantal
anders dan anders, maar we hebben lekker kunnen uitrusten. Hopelijk blijft ook de
komende periode weer iedereen gezond!
Onze schoolverlaters gaan een spannende tijd tegemoet, waarin ze ons laten zien
wat ze allemaal geleerd hebben.
Covid-19
Leerlingen mogen met milde verkoudheidsklachten naar school. Dit betekent dat bij
een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn of bij bekende hooikoortsklachten
uw kind naar school mag. Als uw kind veelvuldig hoest, verhoging of koorts heeft,
moet uw kind thuisblijven. Ook blijft uw kind thuis als hij of zij nauw contact heeft
met een persoon die besmet is.
Voor de gesprekken die komende week gaan plaatsvinden geldt dan wel dat we aan
iedereen vragen die de school binnenkomt een mondkapje te dragen. U mag het
mondkapje pas af doen, op het moment dat je in het lokaal zit.
Studiedag 5 oktober 2020
Op deze studiedag zijn de schooltijden weer aan bod gekomen. We zijn ons nu aan
het oriënteren wat de mogelijkheden zijn om op maandag-dinsdag-donderdag en
vrijdag wat korter naar school te gaan. We blijven u hiervan op de hoogte houden.
Verder hebben we het gehad over de groei van Mozaik. Op dit moment werken we
met 7 stampgroepen en 8 instructiegroepen, hierdoor blijven de instructiegroepen
kleiner. We merken dat we nog steeds instroom van leerlingen krijgen, dus gaan we
de mogelijkheden bekijken van een vaste 8e groep of een 9e instructiegroep. In de
volgende studiedag gaan we met het team bekijken wat de beste oplossing is voor
onze kinderen.
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Naschoolse sport
Hoi sportieveling!
Ben jij sportief? Vind je het leuk om te bounce-ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te
maken met een sportvereniging in de buurt? Dan is deelnemen aan de
Naschoolse Sport (NSS) echt iets voor jou!
Klik op deze link: https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/nieuws/laatste-nieuws/
naschoolse-sport-2020-2021/ om je in te schrijven of ga naar
www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en klik op Nieuws en Naschoolse Sport 2020-2021.
We zien je graag bij de NSS!
Sportieve groet, Marian, Mirjam, Paula en Wout

Schoolontbijt
Dit jaar gaan we op 3 november weer deelnemen aan het nationaal schoolontbijt.
We starten de dag met een gezond ontbijt. Ook dit jaar is er volop lekkere variatie: volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkorenkrentenbollen, glutenvrij brood, glutenvrije
bolletjes,, volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle
melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit.
Voor ieder wat wils!

Wist je dat ...
Groep Blauw
- We na de vakantie samen gaan lezen met groep 1-2-3-4 van de Coppele …
- We 1 nieuw meisje in de klas hebben, Lana …
- Juf Petra 25 jaar getrouwd is!

Groep Rood
- Senna alles over indianen weet. En daar heel goed over kan vertellen …
- Pim alles over dieren weet en Justin over de oorlog …
- Femke proeflessen heeft gedaan bij Hiphop …
- Fenne en Nora turnen …
- We allemaal zin hebben in de vakantie!

Groep Geel
- We het thema “ en Toen” heel leuk vonden …
- We het boek “De zee kwam door de brievenbus” heel spannend vonden, een echte aanrader! …
- We na de vakantie gaan starten met taakspel, we hebben er zin in …
- We een fijne vakantie hebben gehad, maar weer zin hadden om samen naar school te
gaan!

Groep Groen
- Wij nog steeds bezig zijn met het thema “de gouden eeuw”…
- En dat wij daar al veel over geleerd hebben …
- Wij binnenkort beginnen met weer een ander thema “geloven”…
- Daarmee samen gaan werken met de Coppele …
- Het nog steeds supergezellig is bij ons in de klas!

Groep Roze
- Daan ons heeft verlaten? Hij is gestart op het Baanderherencollege in Boxtel …
- We allemaal een hele fijne vakantie gehad hebben …
- We binnenkort starten met een nieuw project: Geloven!

Groep Paars
- We een voorleeswedstrijd met groep Oranje hebben gehouden en de winnaar was Sara …
- Lars een puppy heeft, Jara …
- Auk een hond uit Curaçao heeft geadopteerd!

Groep Oranje
- We meegedaan hebben met de schrijfwedstrijd. De uitslag komt 12 nov…
- We in groep 8 een voorleeswedstrijd hadden …
- We een spannende periode van toetsen in gaan. Deze toetsen zijn voor het
schooladvies!

